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1. Innledning
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) har eksistert i ni år, halvparten av disse årene
med fokus på trening og prestasjon i idrett, og de siste fem årene med fokus på barne- og
ungdomsidrett. Gjennom systematisk, kritisk og vitenskapelig basert forskning, har FOBU nå etablert
seg som en viktig bidragsyter av kunnskap om faktorer som påvirker idrettsdeltagelse hos barn og
ungdom i alderen 6–19 år.
Idrett er en viktig del av den norske kulturen og en viktig møteplass for barn og unge. Kunnskap om
denne arenaen er således viktig informasjon for videre engasjement og utvikling av idretten. Støtte
fra KUD har vært avgjørende for å sikre god rekruttering av dyktige forskere som har fått muligheten
til å drive med forskning på høyt nivå i FOBU. Å forske på barne- og ungdomsidrett handler om å
bruke en vitenskapelig tilnærming til begreper som sunn og riktig trening, foreldrerollen, trenerutøverforholdet og idrett som en viktig samfunnsarena. Det handler også om å finne ut hvordan vi
følger opp unge utøvere, hvordan vi tilrettelegger for at barn og unge skal kunne drive med idrett
over en lang periode, og å se på verdien av å ha en arena der alle kan føle mestring.
De siste årene har FOBU hatt sitt fokus etter to hovedlinjer:
1) talentutvikling av barn og ungdom, og
2) deltagelse i breddeidretten.
I 2017 har fire stipendiater knyttet til FOBU fullført sine doktorgrader. Alle har publisert flere
vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrift, og betydningen av deres forskningsresultater har blitt
omtalt i flere medier. I 2018 skal ytterligere tre kandidater fullføre sine doktorgradsprosjekter.
En viktig del av virksomheten er å vise offentligheten det vi har lært gjennom vår forskning ved å
drive brukerrettet formidling. Forskere knyttet til FOBU har tett kontakt med idretts-Norge, disse
bidrar til kursutvikling for trenere, skriving av fagbøker og de holder jevnlig foredrag på faglige
seminarer rundt i Norge. De siste årene har FOBU sine forskere presentert over 180 fagbidrag på
kongresser internasjonalt. I 2018 har FOBU-ansatte og medarbeidere produsert 24 internasjonale
publikasjoner og de har bidratt med 34 presentasjoner av sin forskning på vitenskapelige konferanser
og samlinger innenfor idretten. Som et ledd i forskningsformidlingen har FOBU avholdt fire
internasjonale konferanser ved Norges idrettshøgskole (NIH). Dette ønsker vi å fortsette med i 2018.
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2. FOBU i en ny tilsagnsperiode

I en ny strategisk periode ønsker FOBU å øke bredden i sin forskning ved å dreie kursen til å omfatte
ledelse og inkludering i idretten. FOBU ønsker å starte opp nye prosjekter om barn og unges
deltakelse i organisert og uorganisert aktivitet. Det er et uttalt ønske at dette arbeidet skjer i tett
samarbeid og dialog med NIF.
Prosjekter på FOBU i kommende periode vil blant annet handle om:
- Barne- og ungdomsidrett som samfunnsarena. Hva fungerer, og hva kjennetegner gode miljøer?
Hvilke aktivitetsmønster finnes ved bruk av anlegg?
- Foreldrenes rolle i barne- og ungdomsidretten i Norge. Hva er foreldrenes bidrag? Hva forventes
av foreldre? Hva er de psyko-sosiale gevinstene av å ha foreldrene som trenere for barn og for
ungdom?
- Profesjonalisering av idretten. Hvordan kan dette påvirke idrettsopplevelsen hos barn og unge?
Vil disse endringene kunne føre til et bedre miljø for langtidsdeltagelse? Hvilke livsferdigheter vil
unge utøvere utvikle ved en slik endring?
- Ledelse og viktighet av ungdommers medbestemmelse i norsk idrett.
- Kroppsidealer, kroppsbilder, og selvbildet til ungdommer. Har valg av treningsarena (idrettslag,
treningssenter eller egentrening) betydning for selvbildet, kroppsidealer og forhold til egen
kropp?
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Integrering gjennom idrettsdeltakelse. Hvilke muligheter og mekanismer finnes i norsk idrett for
å bidra med en bedre integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i det norske
samfunnet?

2.1 Sammendrag - pågående og planlagte prosjekter
Fire stipendiater knyttet til FOBU fullførte sine doktorgrader i 2017 og tre vil fullføres i løpet av 2018.
Flere av disse prosjektene vil ha betydning for trenere i barne- og ungdomsidrett. Prosjektene har gitt
oss kunnskap om tilrettelegging av aktiviteter for deltakere for å sikre langtidsinvolvering og optimalt
utbytte. Vår forskning viser at det er viktig at barn og unge i utvikling får eierskap til egen involvering
i idretten. Trenere og andre voksne må bidra med veiledning slik at de utvikler evner for å planlegge,
vurdere og justere innsatsen og restitusjonen over tid. Det å selv kunne balansere en travel hverdag
med skole, idrett og sosiale aktiviteter er viktig i ungdomsårene, slik at totalbelastningen blir forenlig
med en positiv utvikling. Resultatene fra vår forskning viser at god talentutvikling ikke er avhengig av
det individuelle bidraget til hver enkelt aktør, men av hvor godt de komplementerer hverandre.
Utøvere erfarer ofte talentutviklingsmodeller som omfattende og slitsomme, og risikoen for skader
er høy. Forskningsresultatene har også vist at det er viktig å være oppmerksom på utviklingen av
treneratferd i barn- og ungdomsidrett for å opprettholde motivasjon og fremme trivsel. Unge ledere i
idretten synes det viktigste er å satse på aktivitet på lavt nivå hvor det sosiale er i fokus, i stedet for
prestasjon. Forskningsresultater knyttet til prosjekter om toppidrettsarrangement for ungdom på
internasjonalt nivå, viser at disse alene ikke øker ungdomsdeltagelse i den organiserte idretten.
Andre tiltak må til.
De unge og kompetente forskerne som nylig er uteksaminert fra NIH, vil kunne bidra til utviklingen av
kunnskap om barn- og ungdomsidrett gjennom sine videre karrierer. Alle fire er per dags dato
involvert i nye forskningsprosjekter og bidrar fortsatt til kunnskapsutvikling innen fagområdet.
Prosjektet "Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett" med stipendiat Siv Gjesdal og professor
Yngvar Ommundsen blir ferdigstilt våren 2108. Her har unges opplevelser i norske breddeklubber
blitt undersøkt. Ved å få mer kunnskap om barn- og unges motivasjon og trivsel, og om bevisstgjøring
av god treneroppførsel, kan det være med på å bidra til en bedre idrettshverdag for barne- og
ungdomsutøvere. Gjesdal og Ommundsen har undersøkt hva motivasjon har å si for spilleres angst,
selvfølelse, trivsel, aktivitet utenfor lagsettingen og intensjon om å fortsette med idretten. Arbeidet
med dette prosjektet har resultert i en rekke foredrag i ulike idrettsklubber. Funn fra prosjektet har
også bidratt til utviklingen av en presentasjon som inngår som en del av Norges Fotballforbunds
nasjonale trenerveilederkurs.
Intervensjonsprosjekt "den støttende treneren" med stipendiat Hedda Berntsen, professor PierreNicolas Lemyre og professor Elsa Kristiansen er i sluttfasen. Hedda Berntsen har presentert detaljer
rundt intervensjonen samt foreløpige resultater fra prosjektet i flere fora det siste året. Målsetningen
er å kunne bruke resultatene og utviklet undervisningsmateriale fra prosjektet i trenerutdanningen til
Norges Skiforbund og andre særforbund.
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Et annet viktig prosjekt fra FOBU, " Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere ", vil bli ferdig i
løpet av 2018. Stipendiat Hege Landgraff og professor Jostein Hallén har undersøkt fysisk utvikling og
fysiologiske utbytte av å drive med kondisjon- og utholdenhetstrening i en alder av 12 til 15 år.
Resultatene fra prosjektet produserer ny og banebrytende data rundt det reelle utbytte av å drive
med idrett i ung alder. Prosjektet vil bli levert i løpet av 2018.
Post-doc Bård Erlend Solstad ble ansatt i mars 2017, han ser på problemstillinger rundt relasjonen
mellom trenere og utøvere over tid i norsk ungdomsidrett. Han vil forske på blant annet gode
relasjoner og samspill mellom trenere, foreldrene og deltakere i barne- og ungdomsidrett. Prosjektet
har også som mål å avdekke psyko-sosiale variabler som kjennetegner gode miljøer i barne- og
ungdomsidrett. I samarbeid med andre kolleger på NIH (professor Lemyre og professor Ommundsen)
og på University of Alberta (professor Holt) vil Solstad undersøke psyko-sosiale gevinster av å ha
foreldrene som trenere for barn og for ungdom, samt se på effekten av profesjonalisering i idretten
på disse variablene.
I juni ble det ansatt en stipendiat som skal se på deltakelse i ungdomsidrett. Prosjektet "Ungdoms
idrettsdeltakelse og treningsvaner" med stipendiat Lars Erik Espedalen, professor Ørnulf Seippel og
professor Åse Strandbu, kartlegger deltakelsesmønster hos barne- og ungdom i organisert idrett.
Prosjektet vil gi oss et viktig grunnlag for videre forskning på FOBU samt danne et godt utgangspunkt
for viktig tilrettelegging i norsk idrett. Deler av doktorgraden bidrar til samarbeidsprosjektet
"Idrettens posisjon i ungdomstida" mellom NIH og velferdsforskningsinstituttet NOVA. FOBU bidrar
med ett års lønnsmidler for å fullfinansiere prosjektet.
FOBU deltar i et stort forskningsprosjekt "Life skills through sports for young student-athletes" med
kanadiske kolleger som undersøker utvikling av livsferdigheter gjennom deltakelse i ungdomsidrett
når aktivitetene er ledet av profesjonelle og utdannede trenere. Utviklingen vil bli sammenlignet med
ungdommer som ikke deltar i disse aktivitetene.
Innen august 2018, vil FOBU ansette to nye forskere som vil undersøke blant annet om valget av
treningsarena har betydning for selvbildet og kroppsidealet hos unge idrettsdeltakere, samt
integrering gjennom idrettsdeltakelse.
Alle senterets pågående forskningsprosjekter er beskrevet utfyllende under punkt 4.
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2.2 Organisering

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett er integrert i flere fagseksjoner ved Norges
idrettshøgskole. Det betyr at vi er en egen enhet med egne formål, men at flere av prosjektene våre
finansieres helt eller delvis i samarbeid med andre seksjoner ved idrettshøgskolen. Uavhengig av
hvem som finansierer den enkelte forsker, jobber alle sammen, på samme sted, og som ett fagmiljø.
Når vi senere i årsrapporten presenterer prosjektene vi jobber eller har jobbet med, er de sortert
etter hvordan de er finansiert – selv om selve forskningen altså springer ut fra samme miljø.
FOBU ledes av professor Pierre-Nicolas Lemyre. FOBU samarbeider tett med seksjon for coaching og
psykologi, så vel som forskere fra seksjon for kultur og samfunn og seksjon for fysisk prestasjonsevne
Den nære tilknytningen til de ulike fagmiljøene ved NIH har gjort det mulig for FOBU å etablere en
bredere forskningsportefølje enn vi ville greid hvis vi sto alene.
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2.3 Personell
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett har i 2017 hatt ansatte i 4,8 årsverk, i tillegg kommer
forskningsmedarbeidere som har vært ansatt på timesbasis. NIH har støttet senteret med interne
bidrag i form av veiledning av stipendiater og satsning på prosjekter innenfor forskningssenterets
satsningsområder. Ved seksjon for coaching og psykologi (SCP), seksjon for kultur og samfunn (SKS),
seksjon for fysisk prestasjonsevne (SFP) og seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) har
tilsammen 12 ansatte, beregnet til 2 årsverk, vært tilknyttet prosjekter ved senteret.
Følgende personer har vært ansatt ved FOBU i løpet av 2017:

Pierre-Nicolas Lemyre
Leder og professor
-Veileder Gro Jordalen og
Hedda Berntsen
- Sport Parent EU
-Life skills through sports for
young student-athletes
- E-læringsprogram

Kristin Andersen
Koordinator

Christian Thue Bjørndal
Stipendiat
Talentutvikling i norsk håndball

Hege Landgraff
Stipendiat
Fysisk utvikling hos
unge utholdenhetsutøvere

Tynke Toering
Forsker
Psykologiske faktorer
av betydning for
spiller- og
prestasjonsutvikling i
norsk fotball

Svein S Andersen
Professor II
-Veileder Christian
Bjørndal
-Internasjonale
konkurranser for
unge utøvere

Anne Marte
Pensgaard
Professor II
-Unge utøveres
utvikling
-E-læringsprogram

Bård Erlend Solstad
Forsker
-Gjensidig interaksjon
mellom trener og
utøver over tid.
-Trenerutdanning og
dens innvirkning på
treneres holdninger og
praksis i organisert
barne- og
ungdomsidrett
-Frafall i idrett

Hedda Berntsen
Siv Gjesdal (SCP)
Heidi Haraldsen
Lars Erik Espedalen
Stipendiat
Stipendiat
Stipendiat
Stipendiat
Betydningen av
Motivasjonsmiljø i Utvikling av unge
Ungdoms
behovsstøttende
barne- og
utøvere i kunst og
idrettsdeltakelse og
coaching av unge
ungdomsidrett
sport
treningsvaner
utøvere
Andre FOBU-medarbeidere: M. H. Stenersen; forskningsmedarbeider Frafall i idrett, Linn Engdahl Lysvik; forskningsmedarbeider e-læringsprogram, M.
Lihagen; forsningsmedarbeider Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere, P. Uvaag, rådgiver, mfl.

Ansatte ved NIH sine fagseksjoner som var tilknyttet prosjekter ved FOBU i 2017:
Dag Vidar Hanstad (SKS)
Professor
Veileder Anna Maria Strittmatter

Anna-Maria Strittmatter (SKS)
Stipendiat
Toppidretts-arrangement for
ungdom
Lars Tore Ronglan (SCP)
Professor
Veileder Christian Bjørndal

Per Øystein Hansen (SKS)
Førsteamanuensis
-Internasjonale konkurranser for
unge utøvere &
- Verdier i norsk idrett
Marte Bentzen (SKP)
Førsteamanuensis
Frafall i idrett

Gro Jordalen (SCP)
Ph.d. stipendiat
Avgjørende faktorer for utvikling av
toppidretts-utøvere i Norge
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Ørnulf Seippel (SKS)
Professor
-Veieder Lars Erik Espedalen

Åse Strandbu (SKS)
Professor
-Frafall i idrett
-Veieder Lars Erik Espedalen

Yngvar Ommundsen (SCP)
Professor
Barne- og ungdomsfotball: PAPAprosjektet. Veilder Siv Gjesdal og
Bård Erlend Solstad
Frank Abrahamsen (SCP)
Førsteamanuensis
Veileder Heidi Haraldsen

Hallgeir Halvari (SCP)
Professor
Veileder Heidi Haraldsen

Jostein Hallén (SFP)
Professor
Veileder Hege Landgraff
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3. Finansiering og økonomi
Med viktig økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, har FOBU de siste fem årene etablert seg som
et nasjonalt kraftsenter av kunnskap om faktorer som påvirker barn og ungdom sin deltakelse i
organisert idrett. Idrett er en viktig del av den norske kulturen og en viktig møteplass for barn og
unge. Kunnskap om variabler som påvirker deltakelsen samt opplevelsen i disse aktivitetene på
denne arenaen er således viktig informasjon for videre engasjement og utvikling av idretten.

Finansiering og økonomi 2017
 Kulturdepartementet bevilget 3 millioner i grunnstøtte til drift og videreutvikling av
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) i 2017.
 Norsk Toppfotballsenter støttet prosjektet «Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og
prestasjonsutvikling i norsk fotball» med 137 574 kr.
 Kunsthøgskolen i Oslo bidro med 392 336 kr til prosjektet «Utvikling av unge utøvere i kunst
og sport».
 33 864 kr er midler fra EU PARENT
 Et resultat på kr 558 380,- fra 2016 ble overført til 2017. Av disse var kr 100 000,- midler fra
Olympiatoppen, kr 17 741,- fra UEFA og kr 18 485,- et overskudd på et oppdragsprosjekt
finansiert av Akershus fylkeskommune. Kr. 422 154,- var en overføring av basisbevilgningen
fra Kulturdepartementet. Overføringen av basisbevilgningen var knyttet til igangsatte
prosjekter.
 EUs syvende rammeprogram har finansiert PAPA-prosjektet («Promoting Adolescent health
through an intervention aimed at improving the quality of their participation in Physical
Activity»), som undersøker hvordan barne- og ungdomsfotball kan påvirke helsefremmende
variabler. NIH bidrar her med lønnsmidler til to stipendiater og en veileder.
 Resultat på kr. 396 704,- fra 2017 overføres til 2018. Av disse midlene gjelder kr. 100 000
midler fra Olympiatoppen, 17 741,- er midler fra UEFA, 33 864,- er midler fra EU og
kr 18 485,- et overskudd på et oppdragsprosjekt finansiert av Akershus fylkeskommune.
Kr 226 614,- er overføring av basisbevilgningen fra Kulturdepartementet. Overføringen av
basisbevilgning er knyttet til igangsatte prosjekter, og midlene benyttes i 2018.
 NIH sin egenandel til FOBU sine prosjekter var i 2017 kr. 646 269, Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett har i tillegg i 2017 fire stipendiater som forsker
på temaer knyttet til senterets satsningsområde. Disse stillingen er finansiert av NIH. Dette
bidraget til FOBU er ikke inkludert i senterets regnskap og budsjetter.
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4. Forskningsprosjekter

I 2017 har forskningssenteret vært involvert i flere prosjekter innen sitt fokusområde på barne- og
ungdomsidrett. I prosjektene studerer vi psykososiale og fysiologiske variabler som påvirker
talentutvikling og livslang deltagelse i organisert idrett.

4.1 Doktorgrad og Post Doc prosjekter som finansieres av
FOBU
Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere
Stipendiat: Hege Wilson Landgraff
Veileder: Professor Jostein Hallén
Startdato: 01.10.2012
Foreløpig sluttdato: 31.05.2018
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1224
I dette prosjektet følger vi den fysiske utviklingen hos barn fra de er 12 til de er 15 år. Grupper med
jenter og gutter er rekruttert fra langrennsklubber og fra skoleklasser. Målsettingen med prosjektet
er å forstå hvordan trening påvirker unge menneskers fysiske utvikling gjennom puberteten – en
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periode der de unge gjennomgår en sterk vekst, modning og utvikling. Datainnsamlinga for de første
gruppene er ferdige og sammenskriving av resultatene pågår. I løpet av 2018 forventer vi å sende inn
5-6 artikler til internasjonale tidskifter og Hege vil levere inn sin doktorgrad for vurdering.
I dette prosjektet sammenholder vi utvikling av barnas prestasjonsevne (hurtighet, styrke og
kondisjon) med kroppslig utvikling og modning. Ved å følge grupper med trenende barn fra ulike
idretter og barn som ikke trener systematisk vil vi kunne bedre forstå hvordan trening virker. Vår
hypotese er at den kraftige veksten og modningen som skjer i denne perioden i stor grad bestemmer
utviklingen og at fysisk trening i mindre grad har effekt på de fysiske variablene og prestasjon.
Forståelse av sammenhengen mellom trening og vekst kan ha stor betydning for hvordan vi skal
gjennomføre trening i denne aldersgruppen. Hvordan trening gjennomføres vil igjen kunne ha
betydning for om de unge vil fortsette i treningsgruppene eller ikke. Barnas motivasjon til å fortsette
vil selvsagt også være påvirket av deres egen prestasjonsutvikling sammenlignet med de andre
barna. Forståelse av sammenhengen mellom vekst og prestasjonsevne vil dermed også være viktig.
Dette prosjektet har til hensikt å frembringe kunnskap om effekt av både vekst og trening. Et viktig
og kompliserende forhold er at barn og unge med samme kronologiske alder kan ha svært ulik
biologisk alder. Jenter gjennomgår puberteten i gjennomsnitt 2 år tidligere enn gutter, men også
innenfor samme kjønn kan 13 åringer variere mer enn 2-3 år i biologisk alder. Dette har stor
betydning for barnas utvikling i idretten og hvordan barna ser på seg selv i forhold til idretten.
Det er i dag en viss bevissthet rundt disse forholdene i idretten, men det er også tydelig at denne
bevisstheten ikke er tilstrekkelig. Vi har gjennom de siste årene blitt invitert til ulike fora for å holde
foredrag om temaet. Budskapet og resultatene våre overrasker. Dette gjelder både den store
variasjonen i biologisk alder, men også hvordan vekst og trening virker på prestasjonsevnen. Også de
store kjønnsforskjellene overrasker. I 2017 har vi blitt invitert til trenersamlinger i Roforbundet og
Friidrettsforbundet samt utviklingsseminarer i regi av Olympiatoppen i Oslo, Hamar og Stavanger. En
viktig ambisjon i dette prosjektet er at kunnskapen vi innhenter skal komme idretten til gode. Vi vil
derfor fortsette å utvikle materiale for å formidle kunnskapen til idretten. I denne sammenhengen
ønsker vi et tettere samarbeid med Idrettsforbundet når det gjelder trenerutdanningen.
Det er ingen tidligere studier som har fulgt så mange barn over flere år og gjort de samme målingene
som vi gjør. Når vi nå blir ferdige med datainnsamlingen på langrennsutøvere, ønsker vi å inkludere
nye idretter. På Idrettshøyskolen studerer vi allerede unge svømmere og vi samarbeider med
Lithuania Sport University der de i år starter opp et tilsvarende prosjekt på basketballspillere.
Avhengig av finansiering ønsker vi å starte opp nye prosjekter der vi også inkluderer motoriske og
psykologiske variabler.
Siden dette er et longitudinelt prosjekt der vi følger barn over 4 år, kommer den internasjonale
publiseringen først mot slutten av prosjektet. Vi der for tiden i gang med flere manuskripter der ett
er innsendt og et klar til innsending for internasjonal publisering.
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Talentutvikling i norsk håndball
Stipendiat: Christian Thue Bjørndal
Hovedveileder: Professor Lars Tore Ronglan
Biveileder: Professor Svein S. Andersen
Startdato: 01.12.2012
Sluttdato: 13.02.2017, disputerte 29. juni 2017.
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1234
God spillerutvikling burde legge til rette for at spillerne skal holde seg friskere og oppleve mer
mening og glede i idretten. Vi trenger derfor et sterkere fokus på hva som blir konsekvensen av
forsøkene våre på å skape gode spillerutviklingstilbud, og de verdiene vi som trenere, ledere eller
foreldre kommuniserer til våre unge utøvere.
I dette prosjektet valgte vi derfor å undersøke organiseringen av talentutviklingen i norsk håndball og
hvordan denne påvirker den individuelle utviklingen mot elitenivå. I over fire år fulgte vi nærmere 40
kvinnelige spillere som hadde erfaring fra ungdomslandslag og deres veier mot elitenivå. Vi ønsket å
komme tettere på de utfordringene og mulighetene de opplevde i hverdagen og hva som skilte
vellykkede og ikke-vellykkede overganger fra junior til senior elitenivå. Prosjektet fokuserte spesielt
på samspillet mellom utøveren, og de ulike aktørene klubb, skole og forbund.
Resultatene fra studien viser at god spillerutvikling ikke er avhengig av det individuelle bidraget til
hver enkelt aktør, men av hvor godt de komplementerer hverandre. Utøvere erfarer ofte
talentutviklingsmodellen som omfattende og slitsom, og risikoen for skader er høy. Dette medfører
at det blir flere tilfeldigheter som spiller inn på hvem som klarer og ikke klarer overgangen fra junior
til senior elitenivå. For å møte disse utfordringene kreves det derfor tålmodighet og oppmerksomhet
rundt de dagligdagse spillerutviklingsaktivitetene på tvers av ulike lag og treningsmiljøer. God
planlegging og spillerutvikling handler derfor om å være oppmerksom på utøveres stadig skiftende
behov, og dette krever at trenere har fleksible strategier og evne til gjensidig tilpasning på tvers av
aktivitetene i klubb, skole og forbund.
Prosjektet har dermed flere implikasjoner for barn og unge som deltar i idretten. Studiene viser
hvordan stort aktivitetstilbud og gode spillerutviklingstiltak i skole, klubb og forbundsregi kan være
flotte drivere for utvikling, men også at det er lett å se seg blind på gode intensjoner som med sine
utilsiktede konsekvenser kan virke mot sin hensikt. Morgendagens topphåndballspillere hadde mest
sannsynlig ikke blitt dårligere av å fokusere mer på kvaliteten, og mindre på kvantiteten av trening.
Eller hvis mer av aktiviteten ble drevet frem på deres egne premisser, og vi hadde gitt unge utøvere
bedre tid til å bli gode. Derimot ville et skifte i fokus kunne bidra til at flere unge utøvere vil kunne
spille håndball litt lenger, få flere positive opplevelser gjennom idretten, og samtidig drive god
prestasjonsutvikling.
Prosjektet ble tildelt Young Investigators Award på European College of Sports Science i Malmö
sommeren 2015, og studiene har blitt presentert på flere internasjonale konferanser. Resultatene fra
prosjektet har også blitt presentert på Nordisk nettverk for eliteidrett, Olympiatoppens konferanse
for talentutvikling, på Olympiatoppens kunnskapsturné, det Svenske Riksidrottsförbundets
eliteidrettskonferanse og på flere andre seminarer og konferanser i inn- og utland. Prosjektet har
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resultert i fire publiserte artikler i internasjonale fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter og et
bokkapittel i en vitenskapelig antologi.

Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett – persepsjoner av treners
oppførsel og motivasjonskvalitet, basert på PAPA-prosjektet
Stipendiat: Siv Gjesdal
Veileder: Professor Yngvar Ommundsen
Startdato: 01.05.2014
Foreløpig sluttdato: 30.04.2018
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Stipendiatstillingen er tildelt FOBU fra NIH, med noe støtte fra
prosjektnr. 1258.
Vi ønsker å undersøke unges opplevelser i norske breddeklubber. Hvis man får mer kunnskap om
barn- og unges motivasjon og trivsel, og om persepsjoner av treneroppførsel, kan det øke kvaliteten
rundt praksisveiledning. Det kan bidra til en bedre idrettshverdag for barne- og ungdomsutøvere, og
målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse. Dette er et omfattende prosjekt, der rundt 1900
spillere mellom 11 og 15 år, fra ulike deler av landet, har deltatt. Undersøkelsen er basert på et
spørreskjema som omhandler aspekter som motivasjon, selvfølelse, angst, vitalitet og
treneroppførsel. I tillegg til å være basert på data samlet inn gjennom det internasjonale PAPAprosjektet, ble det i 2014 samlet inn ytterligere data fra 500 jentespillere i håndball og fotball, i
alderen 11 til 19 år, som en del av et UEFA-finansiert prosjekt. Bakgrunnen for denne innsamlingen er
et ønske fra UEFA om å fokusere på jenter.
Gjennom dette prosjektet ser vi på forhold mellom miljømessige faktorer – som treneroppførsel– og
spilleres motivasjon. Vi undersøker også hva motivasjonskvalitet har å si for spilleres angst,
selvfølelse, trivsel, aktivitet utenfor lagsettingen og intensjon om å fortsette med idretten. Arbeidet
med dette prosjektet har resultert i en rekke foredrag i ulike idrettsklubber i Oslo-området. Funn fra
dette prosjektet har også bidratt til utviklingen av en presentasjon som inngår som en del av Norges
Fotballforbunds nasjonale trenerveilederkurs. En forskningsartikkel fra dette prosjektet ble
presentert på European College of Sport Science kongressen i Tyskland sommeren 2017.

Betydningen av behovsstøttende coaching av unge utøvere i utvikling: Et
selvbestemmelsesteori perspektiv
Forskningsmedarbeider: Hedda Berntsen
Hovedveileder: Professor Pierre-Nicolas Lemyre
Biveileder: Professor Elsa Kristiansen
Startdato: 26.05.2014
Foreløpig sluttdato: 31.12.2018
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1254
The Motivation Activation Program in Sports (MAPS): Development, Implementation, and
Evaluation? (Den støttende treneren - Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel og
sportslig utvikling: utvikling, gjennomføring og evaluering)
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NIF og en rekke forbund har de siste årene jobbet med å videreutvikle trenerutdanningen. I 2016
kom boken Ungdomstreneren som et ledd i denne utviklingen. I denne boken tydeliggjøres det at det
finnes mye god forskning som viser linken mellom treneres handlinger og utøveres motivasjon,
sportslige utvikling, innsats og trivsel. Det finnes derimot lite forskning på utdanningsprogrammene
som formidler denne kunnskapen, og de ferdighetene som kreves for at trenerne kan handle
støttende overfor utøverne sine. Utgangspunktet for prosjektet "den støttende treneren" var derfor
å få mer kunnskap om hvordan vi kan gjøre ungdoms idrettsopplevelse bedre – i tråd med NIF sin
visjon om idrettsglede for alle! Hvordan kan vi utvikle, gjennomføre, og evaluere et
utdanningsprogram som tar sikte på å lære trenere støttende strategier? Målet på sikt var å lage et
utdanningsprogram som kunne brukes av Norges Idrettsforbund som del av deres formelle
utdanningssystem, for å sikre at norske trenere i ungdomsidretten har kunnskap og ferdigheter til å
opptre støttende overfor sine utøvere. Den støttende trenerstilen er forbundet med utøvere som har
høy kvalitet på sin motivasjon, som trives, har sportslig utvikling, og som holder på lenger med idrett
enn de som har kontrollerende trenere.
Innholdet trenerprogrammet var basert på Selvbestemmelsesteorien (Ryan & Deci, 2017). Her ble
det formidlet kunnskap om hva motivasjon er, hvorfor den autonome motivasjonen er mest gunstig
og hvordan trenere kan legge til rette for denne type motivasjon gjennom hva de sier, hvordan de
instruerer, gir tilbakemeldinger og organiserer treningen. Det ble utviklet konkrete strategier for
hvordan trenerne kan handle støttende overfor sine utøvere. Basert på læringsteorier ble det utviklet
et digitalt trenerhefte som inkluderte de støttende strategiene og syv videoer som viser hvordan
trenere kan bruke de i møte med utøveren i treningshverdagen. Trenerkurset den støttende treneren
og/eller tilhørende læringsmateriell kan brukes av trenere i idrettslag, kretser og landslagsregi for å
sikre den autonome idrettsdeltakelsen.
Trenerkurset: "Den støttende treneren" (The Motivation Activation Program in Sports) blir
tilgjengelig for bruk av NIF som del av deres trenerutdanning fra høsten 2018, hvis dette er ønskelig
fra NIF sin side. Kurset vil være kvalitetssikret, forskningsbasert og evaluert av forskere, brukere og
administratorer. Det som gjenstår av PhD prosjektet er analysen av trener- og utøvererfaringer,
evaluering av utdanningsprogrammet og artikkelskriving.
Forskere som ser på utdanning av trenere, etterspør at trenerkurs evalueres av både de som er med,
og av de som ønsker å ta i bruk kursene.

Utvikling av unge utøvere i kunst og sport: Læringskontekstens rolle i
utøvernes motivasjonsprosesser relatert til deres prestasjon og psykisk helse
Stipendiat: Heidi Haraldsen
Hovedveileder: Professor Hallgeir Halvari
Biveileder: Førsteamanuensis Frank Abrahamsen
Startdato: 01.09.2015
Foreløpig sluttdato: 31.07.2019
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1259
I dette prosjektet undersøker og sammenligner vi kvalitet i læringskontekst innenfor kunst- og idrett
og ser på hvilken betydning dette har for unge utøveres motivasjon, prestasjon og psykisk helse.
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Kunst og idrett er to felt som engasjerer en rekke barn og unge i ukentlig aktivitet, der det også
jobbes mye med talentutvikling. Kunst og idrett er forankret i forskjellige læringstradisjoner og
tilnærminger, og det skaper derfor ulike betingelser for utfoldelse og utvikling.
Prosjektet er et samarbeid mellom FOBU ved NIH, Kunsthøgskolen i Oslo og Barratt Due
musikkinstitutt. Deltakerne er i alderen 15–19 år, og er høyt selekterte utøvere som satser mot en
profesjonell karriere innenfor musikk, toppidrett eller dans.
Prosjektet er unikt i sitt slag, da det foreligger lite komparativ forskning på læringskultur og
prestasjonskultur mellom kunst og idrett i norsk kontekst. Talentutvikling henger tett sammen med
breddeaktivitet og spenner seg fra tidlig barndom og fram til en profesjonell karriere. Grunnlaget
som legges i breddeaktivitet er en viktig faktor for videre utvikling. Prosjektet ønsker å bidra til å
identifisere sterke og svake sider ved norsk talentutvikling. Målet er å kunne gi viktige anvendte
innspill til hvordan man tilrettelegger bedre for en sunn og god utvikling av unge utøvere, der
prestasjoner og psykisk velvære går hånd i hånd. Resultatene av forskningen deles og formidles
tilbake til talentutviklingsmiljøene ved Olympiatoppen og særforbundene i NIF. I tillegg vil
resultatene formidles ved utdanning av framtidige lærere og trenere ved Kunsthøgskolen, Baratt Due
og NIH. Prosjektet kan således bidra til å påvirke barn og unges deltakelse i idrett og kunst gjennom å
påvirke læringskulturene.

Gjensidig interaksjon mellom trener og utøver over tid: Er det forskjell
mellom frivillige og lønnede trenere i norsk ungdomsidrett?
Utføres av: Forsker: Bård Erlend Solstad, Ph.D.
Prosjektmedarbeidere: Professor Pierre-Nicolas Lemyre, professor Yngvar Ommundsen
Startdato: 15.03.17
Sluttdato: 14.03.20
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1217
Dette er et treårig post.doc prosjekt som skal undersøke det gjensidige forholdet mellom trener og
utøver i norsk ungdomsidrett. De to sentrale forskningsspørsmålene er følgende: (a) hvordan trenere
påvirker utøvere over tid, og (b) hvordan utøvere påvirker trenere over tid. I tillegg vil post.doc
prosjektet undersøke om det er forskjeller mellom frivillige (f.eks. foreldretrenere) og lønnede
trenere i aldersgruppen 14-17 år (født 2004-2001). Grunnen til at post.doc prosjektet fokuserer på
aldersgruppen 14-17 år, er fordi det største frafallet i norsk ungdomsidrett skjer i denne
aldersgruppen. Målet for prosjektet er å tilegne seg mer forskningsbasert kunnskap om
trenerstanden i norsk ungdomsidrett. Prosjektet ønsker derfor å kartlegge og undersøke effekten av
frivillige trenere (f.eks. voksne personer som ikke mottar lønn for trenergjerningen) og lønnede
trenere (f.eks. voksne personer som mottar lønn for trenergjerningen) i norsk ungdomsidrett. I
denne sammenhengen inngår detaljert kunnskap om demografi, utdannings- og erfaringsbakgrunnen
til trenerne, og andelen av frivillige trenere som er foreldretrenere (trener eget/egne barn).
Kunnskap basert på en longitudinell undersøkelse (en langtidsundersøkelse) om de psykososiale
konsekvensene av ulike typer trenere er også viktig. For å nå det overordnede målet, er post.doc
prosjektet delt inn i tre delprosjekter som tar for seg ulike problemstillinger i tilknytning til relasjonen
mellom trener og utøver i norsk ungdomsidrett. Det første delprosjektet vil utvikle en systematisk
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oversikt over tidligere forskning som har undersøkt temaet: Langvarige psykososiale konsekvenser av
deltakelse i organisert ungdomsidrett. Det andre delprosjektet er en prospektiv intervjustudie
(sesongen 2018/2019) av utøvere (født 2002-2003) og deres trenere. I denne studien vil
refleksjonene rundt trener-utøver relasjonen stå sentralt. Det tredje og siste delprosjektet vil være
en langtidsstudie, hvor hovedfokuset vil være å tilegne seg mer forskningsbasert kunnskap om den
gjensidige interaksjonen mellom trener og utøver. Målet er å skrive en rapport etter endt
prosjektperiode, hvor forskningsleder sammenfatter resultatene fra de fire delprosjektene.
Rapporten vil bli overlevert til de respektive særforbundene i løpet av 2020.

Ungdoms idrettsdeltakelse og treningsvaner
Stipendiat: Lars Erik Espedalen
Veiledere: Professor Ørnulf Seippel og Professor Åse Strandbu
Startdato: 19.06.17
Sluttdato: 18.06.21
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1200
Prosjektet undersøker hvilken posisjon og status den organiserte idretten har i norske ungdommers
liv.
I den første delen av prosjektet tar vi utgangspunkt i Ung i Norge- (frem til 2010) og
ungdataundersøkelsene (etter 2010) for å kartlegge endringer i ungdoms idrettsdeltakelse og fysiske
aktivitet gjennom de siste tiårene. Ungdataundersøkelsene gjennomføres av
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Siden 2010 har 439 200
ungdommer fra 405 kommuner på ungdomstrinnet og i videregående opplæring deltatt. Ung i
Norge- og ungdataundersøkelsene gir derfor gode nasjonale data på utviklingen i idrettsdeltakelse og
fysisk aktivitet blant ungdom.
Gjennom Ung i Norge- og Ungdataundersøkelsene ser vi nærmere på kjønnsforskjeller i frafallet fra
den organiserte idretten de siste 6-10 årene. Vi undersøker videre mulige forklaringer på
kjønnsforskjeller i frafall. Denne delen av prosjektet kan derfor bidra med økt kunnskap om hvor
langt vi er kommet i utviklingen av en idrett med like muligheter for gutter og jenter med tanke på
idrettens evne til å holde på både gutter og jenter i ungdomsårene.
I den andre delen av prosjektet følger vi ungdom (12-19 år) i den organiserte idretten over halvannet
år i en mindre norsk kommune. Vi ser ungdoms idrettsdeltakelse i lys av andre fritidsaktiviteter og
hva ungdom som slutter med organisert idrett bruker tiden på i etterkant. I tillegg vil vi kartlegge
hvordan kostnadsnivået i ulike idretter påvirker ungdoms idrettsdeltakelse.
Det finnes få studier som systematisk følger ungdoms idrettsdeltakelse over tid. Denne delen av
prosjektet kan derfor gi en mer nyansert forståelse av frafallet i ungdomsidretten, samt i hvilken grad
kostnadsnivået i ulike idretter har noe å si for frafallet gjennom ungdomstida.
Vi vil presentere resultatene fra prosjektet på utvalgte arrangementer etter avtale med NIF, andre
relevante nasjonale idrettskonferanser samt nasjonale og internasjonale forskningskonferanser.
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4.2 Øvrige forskningsprosjekter som finansieres av FOBU
Internasjonale konkurranser for unge utøvere
Prosjektmedarbeidere: Professor Svein S. Andersen og førsteamanuensis Per‐Øystein Hansen
Sluttdato: 30.06.17
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1228
I dette prosjektet undersøker vi hvor viktig det er med suksess på ungdomselitenivå i individuelle
utholdenhetsidretter. Vi sammenligner idretter med sen spesialisering (f.eks. skiskyting og langrenn)
med idretter hvor tidlig spesialisering regnes som en fordel (slik som alpint og skihopp). Et
omfattende datasett er etablert.
Internasjonale konkurranser for unge, lovende, utøvere blir stadig mer vanlig. I tillegg til mesterskap
som arrangeres av internasjonale særforbund, ser vi en stadig utvikling av så vel kontinentale som
globale mesterskap for ungdom. Eksempler på dette er EYOF (European Youth Olympic Festival) og
YOG (Youth Olympic Games). Disse to mesterskapene samler ungdom i alderen 14 til 18. år. Selv om
mesterskap for ungdom har fått økt interesse fra samfunnsvitenskapelige forskere (for eksempel
Hanstad, Parent og Houlihan (2014)), er det lite forskningsbasert kunnskap om hvilken betydning for
eksempel deltakelse i EYOF, YOG og junior-vm har får utøvernes utvikling og fremtidig vellykkethet. I
tillegg vet vi lite om hvordan toppidrettsorganisasjoner vektlegger like konkurranser og hvordan
mesterskapene brukes som en læringsarena for fremtidige toppidrettsutøvere og trenere/ledere.
Det er samlet inn data fra alle VM og OL i perioden 1998-2017, som systematiserer individuelle
medaljevinnere i alpint, langrenn, skiskyting og skihopp (N=466). Begge kjønn er representert i alle
idretter med unntak av skihopp. Sentrale variabler vi har data på er: antall individuelle medaljer
fordelt på valør, alder for første medalje (og gullmedalje), hvorvidt de deltok i Jr. Vm (og eventuelt
tok medalje i Jr.VM), antall deltakelser i Jr.VM, antall internasjonale mesterskap før individuell
medalje, antall internasjonale mesterskap fra deltakelse i Jr.VM til individuell seniormedalje, samt
antall år fra Jr.VM til individuell medalje. I tillegg er det samlet inn data som systematiserer
individuelle medaljevinnere som ikke har individuell seniormedalje i Jr.VM i perioden 1991 til og med
2010 i de samme idrettene (N=495).
Det foretas nå følgende analyser: Betydning av relativ alderseffekt på junior vs. seniornivå, og i
hvilken grad det er likheter og forskjeller mellom de fem mestvinnende nasjonene innen hver av
idrettene med hensyn til forholdet mellom vellykkethet på junior og seniornivå. Foreløpige analyser
viser at relativ alderseffekt er sterk på juniornivå, men det er ingen effekt på seniornivå. I tillegg viser
foreløpige analyser at det er svært få forskjeller mellom nasjoner med hensyn til forholdet mellom
vellykkethet på junior og seniornivå. Dette er noe overraskende på bakgrunn av litteraturens
vektlegging av at ulike toppidrettssystemer har ulike strategier for talentutvikling. Vi finner derimot
at slike forskjeller ikke materialiseres i vellykkethet på seniornivå.
Studien indikerer at talentutvikling ikke kan ansees for å være en ensartet prosess. Dette er det også
bred enighet om i litteraturen. Enda viktigere retter studien oppmerksomheten mot hvilke kriterier
som skal ligge til grunn for selektering (og deselektering). Relativ alderseffekt er sterk på juniornivå,
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og vi vet fra tidligere studier at mange blir selektert til satsingslag eller -grupper og internasjonal
representasjon fordi de er kommet lenger i modningsprosessen sammenlignet med andre i samme
kohort. Når effekten forsvinner for de individuelle medaljevinnerne på seniornivå er det all grunn til å
tenke nøye gjennom hvordan man selekterer. Noen hevder at internasjonal mesterskapserfaring på
ungdoms- og juniornivå er viktig for å forberede utøverne for internasjonale seniormesterskap.
Dataene fra denne studien betviler sterkt at en slik argumentasjon er gyldig. Dette fordi de
individuelle medaljevinnerne på seniornivå er i gjennomsnitt 25,3 år ved første individuelle medalje
og i gjennomsnitt har deltatt i 3,01 mesterskap før individuell medalje. For dem som har vært deltatt
i Jr.VM, tar det i gjennomsnitt 6,14 år fra siste Jr.VM deltakelse til individuell seniormedalje. Mye av
diskusjonene, både i litteraturen og praksisfeltet, omkring talentutvikling fokuserer på alderen 14-19
år. Det denne studien viser er at det som skjer mellom 19 og 25 år ser ut til å være langt med
avgjørende for hvorvidt utøverne blir individuelle medaljevinnere.

Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk
fotball
Utføres av: Førsteamanuensis Tynke Toering og professor Geir Jordet
Startdato: 01.11.2013
Foreløpig sluttdato: 30.06.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1210 og 1260
Gjennom et tett samarbeid med Norsk toppfotballsenter, som eies av Norsk toppfotball,
interesseorganisasjonen til Tippe- og OBOS-ligaen, har vi tilgang til forskningsdata på alle spillere,
trenere og lag i den norske toppfotballen på herresiden. I dette prosjektet tester vi ut en modell som
forsøker å predikere hvem som tar steget inn i toppfotballen og som lykkes ved å utvikle seg til å bli
en internasjonal toppspiller det vil si etablerer seg på landslag eller tar steget ut til en større
europeisk liga. I tillegg førsøker vi å bruke modellen for å bidra til best mulig spillerutvikling. I første
fase lagde vi profilerings- og monitoreringsverktøy som måler de ulike faktorene i modellen.
Forskningsgruppen innførte disse i Norske toppfotballklubber, samt en Europeisk toppklubb.
Verktøyene blir nå brukt i praktisk treningsarbeid mot trenere og spillere, hvor målet er å legge til
rette for best mulig spilleroppfølging på fotballmentalitet. Kunnskapen er ment til å bidra til en god
hverdag for barn og unge som spiller i en proffakademi og/eller klubb/skole som er tilknyttet til
akademiene, både når det gjelder velvære og læring/prestasjon. Prosjektet videreføres ved å holde
trenerkurs og teste verktøy i noen spesifikke klubber. Flere vitenskapelige og faglige artikler og
bokkapitler ble publisert i år, og resultatene ble presentert på ulike vitenskapelige og faglige
seminarer og konferanser.
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E-læringsprogram for opptrening i mentale ferdigheter hos ungdom i skoleog idrettssammenheng
Utføres av: Forskningsmedarbeider Linn Engdahl Lysvik
Prosjektmedarbeidere: Professor Pierre-Nicolas Lemyre, Anne Marte Pensgaard og psykolog Henrik
Haaland Jahren
Startdato: 01.09.2016
Foreløpig sluttdato: 31.12.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1256
Tall fra Helsedirektoratet viser en økning i psykiske plager og lidelser ned i ung alder, samt en økning i
antallet uføretrygdede unge mennesker. Ungdom rapporterer høye nivå av stress og vanskeligheter
med å balansere egen hverdag. Dette prosjektet har tatt sikte på å imøtekomme den ovennevnte
samfunnsutfordringen med to hovedmål; 1) å kunne skape en god modell for hvordan vi formidler og
deler kunnskap rundt mentale ferdigheter og verktøy til denne aldersgruppen, og 2) øke mentale
ferdigheter hos ungdommene og bidra til at de oppfatter hverdagen som overkommelig.
Hovedmålene skal ønskelig bidra til å redusere eller hindre videre økning i stress- og angstnivå hos
ungdommene.
Prosjektet måler opplevd stress og angst hos skoleelever i alderen 16-19 år før og etter intervensjon.
Intervensjonen er et online mentalt treningsprogram som strekker seg over 8 moduler. Modulene
inneholder blant annet kunnskap om mentalitet og psykologiske faktorer og hvordan dette påvirker
oss, sammenhengen mellom tanker, følelser og handling, struktur og prioriteringer i hverdagen,
konkrete teknikker for og til bruk i hverdagen og på idrettsarenaen, kommunikasjonsteknikker og
bevisstgjøring rundt sosiale medier.
Intervensjonen blir gitt i tre ulike former fordelt på tre klassetrinn. Totalt er 300 elever inkludert i
prosjektet. 1.klasse ved Wang har hatt mental trening som en del av timeplanen i 8 uker. 2.klasse har
hatt en innføring med prosjektmedarbeider, og blitt tilbudt å gå programmet online på egen hånd.
3.klasse har bare fått tilsend link til programmet. På denne måten tilrettelegger vi for å teste effekten
av programmet og hvilken modell, eller tilnærming, som passer best for ungdom i denne alderen.
Ønsket utfall av prosjekter er å øke ungdommenes mentale helse. Det var ulike modeller vi ønsket å
teste ved start, og ser per i dag at det å implementere mental trening som et fag i skolen, så langt er
mest effektivt. Mental trening har lenge har vært nedprioritert i både skole og idrettssammenheng.
Ønsket utfall av prosjektet er at elevene, etter endt undervisning, i større grad opplever at de kan
imøtekomme de kravene de står ovenfor, uansett prestasjonsarena, men også at mental trening som
et fag blir gjort interessant og fremstilt som et avgjørende steg for å imøtekomme de utfordringene
samfunnet står ovenfor når det gjelder ungdommers mentale helse.
Prosjektet belyser ungdommenes mentale helse generelt, og ikke kun i forbindelse med idrett. En
idrettsutøver er mer enn bare en som driver idrett, han eller hun har også andre krav i hverdagen.
Det er alle kravene totalt som påvirker ungdommene, og da blir det viktig å se det fra et helhetlig
perspektiv.
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Mental robusthet er viktig på flere arena ungdom befinner seg; skole, jobb, i utviklingen av gode,
sosiale relasjoner, men også i idretten. Idretten har lenge oversett behovet for mental trening, til
tross for rapporter som viser økt forekomst av stress, angst og psykiske lidelser hos unge mennesker i
dag. Dersom ungdom kan lære seg å bli rustet til å imøtekomme de psykiske kravene idretten stiller,
kan de ta med seg denne lærdommen inn i andre prestasjonsarena de befinner seg i. Effekten av det
vil på lang sikt forhåpentligvis være at ungdom blir mindre stresset.

Unge utøveres utvikling
Utføres av: Professor Anne Marte Pensgaard
Startdato: 01.09.2016
Sluttdato: 30.09.2017
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1200
Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) har en egen medisinsk og vitenskapelig komité som med
ujevne mellomrom kommer med det de kaller IOC Consensus Statements, med temaer som er viktige
for eliteutøveres helse. Det 15. consensus statement i rekken heter «International Olympic
Committee consensus statement on youth athletic development». Dette ble utarbeidet etter at 18
internasjonale eksperter fra ulike fagfelter (fysiologi, medisin, psykologi, treningslære og
utøvererfaring) møttes 3 dager i Lausanne i Sveits for å diskutere og dele hva vi vet om hva som er
viktig for å utvikle unge utøvere med god helse og gode prestasjoner.
På bakgrunn av dette ble det skrevet en consensus statement som ble publisert i British Journal of
Medicine (BJM) i juni 2015. Norge hadde tre representanter i denne ekspertgruppen (professor Lars
Engebretsen, professor Jorunn Sundgot-Borgen og professor Anne Marte Pensgaard).
I dette prosjektet vil vi formidle de viktigste retningslinjene som kom frem i dokumentet. FOBU vil
formidle dette i Norsk idrettskontekst på våre nettsider. Følgende temaer blir berørt: hvordan
påvirker den fysiske utviklingen til barn og unge som er i puberteten, idrettsprestasjonene deres?;
hvordan responderer unge på ulike treningsmetoder?; hva er risikoen for skader og andre
helserelaterte utfordringer blant unge utøvere?; hvordan kan dette forebygges?; hva er status når
det gjelder ernæring og spiseproblematikk?; hvor nyttig (eller unyttig?) er det å (fysisk) teste unge
utøvere?; hvilket psykisk stress og hvilken belastning opplever unge utøvere?; hvordan kan vi coache
unge utøvere på best mulig måte? Sammendrag av arbeidet er publisert på FOBU siner nettsider.

Verdier i norsk idrett
Utføres av: Førsteamanuensis Per‐Øystein Hansen
Startdato: 01.11.2016
Foreløpig sluttdato for prosjektet: 30.06.2018
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1216
Studien har til hensikt å avdekke hvilke holdninger og verdier tillitsvalgte og ansatte i topp- og
breddeidrett har til grunnleggende verdispørsmål i norsk idrett. Temaene som skal undersøkes, er
blant annet doping og antidoping, åpenhet, fair play, skader, utstyr, korrupsjon, prestasjonspress,
spiseforstyrrelser, talentutvikling, alkohol, frivillighet, inkludering og idrettens finansieringsmodell.
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Til tross for at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en verdibasert
organisasjon, finnes det svært lite forskning omkring hvilke verdier ledere, ansatte og frivillige mener
er viktige, og hvordan man forholder seg til verdiene i det daglige. Også internasjonalt er det svært få
studier, om noen, av hvilke holdninger og verdier aktører i idrettsorganisasjoner mener at definerer
idrettsorganisasjoner. Studien vil være kvantitativ, hvor et utvalg på 3000 respondenter vil bli invitert
til å svare på hvilke holdninger og verdier de mener definerer norsk idrett.
Datainnsamling for tillitsvalgte og ansatte i alle særforbund og idrettskretser, tillitsvalgte og ansatte i
utvalgte særkretser /-regioner, tillitsvalgte i utvalgte idrettsråd, samt ansatte i NIFs
sentraladministrasjon (også Olympiatoppen) er nå ferdig. Totalt ble det sendt ut spørreskjema til
2720 personer. Svarprosent ligger på litt under 30 %. Denne svarprosenten vil naturligvis endres etter
at neste fase i datainnsamlingen, som inkluderer toppidrettsutøvere, er gjennomført. Om den totale
svarprosenten vil gå opp eller ned er selvsagt for tidlig å si noe om.
Nå arbeider vi med å kontakte sportssjefer og landslagstrenere i utvalgte forbund, som kan sende ut
spørreskjema til toppidrettsutøvere. Vi har, på nåværende tidspunkt, ikke oversikt over hvor mange
toppidrettsutøvere som vil motta spørreskjemaet. Et grovt anslag, basert på identifiserte idretter, er
likevel av spørreskjemaet vil sendes til ca. 250 toppidrettsutøvere som er en del av et landslag.
Gjennomføringen av denne fasen av datainnsamlingen vil gjennomføres i perioden november 2017 januar/februar 2018.
Studien vil resultere i en rapport til NIF og Antidoping Norge. I tillegg vil det skrives flere
vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter innenfor fagfeltene idrettsfilosofi, idrettssosiologi
og sport management.
Studien vil belyse selve fundamentet for barne- og ungdomsidretten; de verdier og holdninger
idretten mener bør prege barne- og ungdomsidretten og hvilke verdier og holdninger de mener
preger barne- og ungomdsidretten i dag. Sentrale temaer som belyses er doping og antidoping, fair
play, talentutvikling, inkludering og trakassering.

Frafall i idrett
Utføres av: Førsteamanuensis Marte Bentzen PhD, forsker Bård Erlend Solstad PhD, professor Åse
Strandbu PhD
Startdato: 01.01.2017
Foreløpig sluttdato: 31.12.2018
Prosjektnr. i regnskapsrapport: For 2017, nr. 1200, fra 2018 nr. 1221
Formålet med studien er å lære mer om hva som kan forhindre frafall i norsk organisert idrett.
Undersøkelsen følger to handball-lag, et jentelag og ett guttelag, over et tidsforløp over to år (10
klasse - 2 år på videregående skole). Hvert lag består av ca. 15 personer. Studien er en kvalitativ
studie, som bruker fokusgruppeintervju som den viktigste metoden for datainnsamling.
I løpet av 2017 ble det gjennomført fire runder med fokusgruppeintervjuer, som fokuserte på ulike
temaer: Faktorer som bidrar til trivsel og mistrivsel i idretten, tanker om treneratferd og læringsmiljø,
kombinasjonen av deltakelse i flere idretter, forpliktelser knyttet til skolehverdagen, viktigheten av
mestringsopplevelser, tanker om konkurransepress, rollen til lagkamerater, foreldre og venner. Etter
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hvert intervju svarte også ungdommene på et kort spørreskjema om de samme temaene som i det
respektive intervju.
Opprinnelig var prosjektet tenkt å følge ungdommene over en sesong. Men på grunn av at få
deltagere valgte å slutte i løpet av det første året, ble studien forlenget med ett år til da det er frafall
som er hovedfokuset i denne studien. I tillegg så vi i løpet av første års datainnsamling at prosjektet
gav et rikt datamaterialet som det var viktig å gå videre med for å belyse interessante temaer for
ungdoms deltagelse i idrett.
Prosjektet, samt prosjektets endringer underveis, er meldt inn til NSD og godkjent. Ungdommene
deltar frivillig og foreldrene har signert informerte samtykke.
I 2018 vil vi følge deltagerne videre med fokusgruppeintervjuer, samt gjennomføre individuelle
intervju med fire deltagere som sluttet i løpet av året 2017, samt individuelle intervju hvis flere
velger å slutte i løpet av det kommende år.
Resultatene vil kunne styrke kunnskapsgrunnlaget vi har om hvorfor ungdom deltar og/eventuelt
slutter med sin idrett. Ved å fremme denne kunnskap kan vi få bedre innsikt i hva ungdommene selv
vektlegger som avgjørende faktorer for frafall i idrett, eventuelt videre idrettsdeltagelse i
ungdomsårene.

Sport Parent EU – idrettsforeldre – europeisk samarbeid
Utføres av: Professor Pierre-Nicolas Lemyre, Senior Lecturer Camilla Knight (Swansea University) og
forskere fra 6 andre europeiske universiteter
Startdato: 01.01.2017
Sluttdato: 01.07.2018
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1220
Sport Parent EU er et europeisk samarbeidsprosjekt mellom akademiske miljøer og
idrettsorganisasjoner som jobber med barne- og ungdomsidrett. Prosjektet er støttet med Erasmus+
midler. Det overordnede målet med prosjektet er å identifisere viktige problemstillinger i forbindelse
med at foreldre involverer seg i barnas idrettsutøvelse, og hva slags fysisk og psykisk betydning dette
har for utøveren. Gjennom prosjektet vil vi dokumentere forskning og informasjon som kan hjelpe
foreldre til å involvere seg i barnas idrettsdeltagelse på en god måte. Prosjektet vil bidra med
formidling og tilgjengeliggjøring av denne kunnskapen for foreldre, trenere, klubber og særforbund.
Som en del av prosjektet vil vi også produsere undervisningsmateriell. Det vil bli opprettet en
webside der man gjør kunnskapen fra prosjektet tilgjengelig. Det vil bli holdt et dagsseminar på
Norges idrettshøgskole i mai/juni. 2018. Her vil forskere legge frem resultatene.
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Life skills through sports for young student-athletes
Utføres av: Professor Pierre-Nicolas Lemyre og forskere fra University of Ottawa og Université Laval i
Québec, Canada
Startdato: 01.09.16
Sluttdato: 01.08.2020
Prosjektnr. i regnskapsrapport: 1219
Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom FOBU og forskere fra University of Ottawa og
Université Laval (Canada). Prosjektet vil sørge for utviklingen av eksplisitte læringsstrategier som
fremmer overføring av livsferdigheter utviklet i idrettskonteksten, til skolekontekster og andre
sammenhenger hos unge studentutøvere. Lærere vil få opplæring i overføring av livsferdigheter fra
idrett til andre kontekster for student/utøvere, og forskere vil samarbeide med lærere/trenere for å
skape konkrete muligheter i skoleklassen for å sikre overføring av ferdigheter gjennom et målrettet
program. Forskningsprosjektet vil fokusere på trenere, lærere og student/utøvere gjennom hele
prosessen. Et veiledningsprogram vil deretter bli publisert for alle idrettsgymnaser i Canada og Norge
som har lyst til å sette søkelys på overføring av livsferdigheter fra idrett til skole og andre
livskontekster for ungdom. Planleggingsfasen av prosjektet er gjennomført og intervensjon startet i
januar 2018. Intervensjonen er delte i seks deler og vil foregå over to år.

4.3 Prosjekter i regi av Norges idrettshøgskole (NIH), med
tilknytning til FOBU
Barne- og ungdomsfotball: PAPA-prosjektet
Utføres av: Professor Yngvar Ommundsen
Sluttdato: 30.04.2018
PAPA prosjektet (“Promoting Adolescent health through an intervention aimed at improving the
quality of their participation in Physical Activity”) inkluderer to Phd prosjekter: «Motivasjonsmiljø i
barne- og ungdomsidrett – persepsjoner av treners atferd og motivasjonskvalitet (Phd kandidat Siv
Gjesdal) og «Hvordan fotballtrenere oppfatter seg selv, og sin egen interaksjon med utøvere i
idrettskonteksten» (Phd kandidat Bård Solstad).
PAPA-prosjektet - er en del av et større EU-finansiert prosjekt som involverer 8 universiteter i 5 land;
England, Hellas, Spania, Frankrike og Norge og er et av de største vitenskapelige
samarbeidsprosjektene innen barne- og ungdomsfotball. Prosjektet involverer nesten 1000 trenere
og 8000 unge fotballspillere totalt. Norge har hatt to hovedpartnere som har delt arbeidet seg
imellom, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen. Ved Norges idrettshøgskole har en gruppe
bestående av professor Yngvar Ommundsen, professor Lars Tore Ronglan og prosjektmedarbeider
Vidar Ertesvåg stått ansvarlig for implementeringen av intervensjonen inkludert opplæring av
trenerinstruktører og trenere. 1. amanuensis Frank Abrahamsen deltok i opplæringsdelen. Prosjektet
omfatter store datainnsamlinger på spillere og trenere før og etter fotballsesong. Dette ble
gjennomført i tett samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF). I tillegg er det gjennomført en
intervensjon på trenere i aldersbestemt fotball i form av en en-dags "workshop". Målet var at disse
skulle innta en mer pedagogisk hensiktsmessig trenerrolle overfor sine unge spillere. Tilsvarende
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opplegg ble gjennomført i de fire andre landene i tråd med fotballsesongen der. NFF har vært en
viktig alliansepartner i flere faser av prosjektet. Phd kandidat Bård Solstad har disputert på sin
doktoravhandling basert på fem forskningsartikler med basis i data fra den norske delen av
prosjektet. Avhandlingen har tittel: "Towards a Better Understanding of the Dynamics of Sports
Coaching at the Youth Level: The Coach’s Perspective A Study of the Youth Football Coaches
Participating in the Norwegian Arm of the Promoting Adolescent Physical Activity (PAPA) Project". Siv
Gjesdal er i full prosess med sine arbeider fra prosjektet, og forventes ferdig i løpet av 2018.
Forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen knyttet til PAPA prosjektet har også en PhD kandidat
(Margaret Søvik) som har disputert på prosjektet. Prosjektansvarlig for den norske delen av PAPA
prosjektet er ved Norges idrettshøgskole professor Yngvar Ommundsen, og ved Universitetet i
Bergen, professor Bente Wold og professor Oddrun Samdal. Prosjektet har frambrakt ny kunnskap
om betydningen av en god pedagogisk trenerrolle for de unges motivasjon, psykologiske velvære og
utbytte av egen idrettsdeltagelse. Prosjektet har også frambrakt ny kunnskap om at en trenerrolle i
tråd med gode pedagogiske prinsipper også gir næring til god motivasjon og velvære for trenerne
selv.

Trenerutdanning og dens innvirkning på treneres holdninger og praksis i
organisert barne- og ungdomsidrett
Stipendiat: Bård Erlend Solstad
Veileder: Professor Yngvar Ommundsen
Startdato: 10.08.2012
Sluttdato: 20.11.2016, disputas 02.03.2017
Bakgrunn: Tidligere forskning innen barne- og ungdomsidrett har vært sentrert omkring trenerens
betydning for de unges idrettsopplevelser og psykologiske utbytte av å delta i organisert idrett.
Denne forskningen har derfor basert seg på et utøverperspektiv. Det overordnede formålet med
dette prosjektet har imidlertid vært å videreutvikle forskningsbasert kunnskap på dette feltet ved å
undersøke ulike aspekter ved trenerrollen slik trenerne selv ser det. Ett hovedspor i prosjektet har
vært å undersøke betydningen av ulike typer treneratferd for trenernes eget psykologiske velvære. Et
sentralt forskningsspørsmål har også vært hvorvidt deltakelse på kurset Motiverende Lederskap har
hatt positive effekter på treneres egenrapporterte myndiggjørende og umyndiggjørende
treneratferd, og hvorvidt trenerne anså kurset som positivt for sin egen trenergjerning i barne- og
ungdomsidretten. Tidligere forskning har i tillegg benyttet seg av svært ulike spørreskjema for å måle
treneratferd. Det har også vært benyttet en rekke ulike statistiske analyser. Dette har begrenset
muligheten for å sammenligne resultater på tvers av studier. Et viktig metodologisk anliggende for
dette prosjektet har derfor vært å benytte en integrert og teoretisk fundert tilnærming til måling av
treneratferd – Motiverende Lederskap – og teste denne ut ved hjelp av nyere statistiske
tilnærminger. Målgruppen i avhandlingen har vært fotballtrenere fra Sør-Norge med ansvar for lag
med spillere i alderen 11-14 år.
Mål: Prosjektet har hatt fire delmål: Det første målet var å undersøke hvorvidt ulik treneratferd
oppleves å gi ulike psykologiske konsekvenser for trenerne selv for deres eget velvære som trener.
Det andre målet var å følge en gruppe trenere over en sesong, som var deltakere på kurset
Motiverende Lederskap, med sikte på å fange opp ulike sider ved deres utbytte av å delta på kurset.
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Det tredje målet var å validere et spørreskjema som måler treneres egenrapporterte myndiggjørende
og umyndiggjørende treneratferd. Det siste og fjerde målet var å undersøke effekten av kurset
Motiverende Lederskap på slik treneratferd.
Konklusjon: Resultatene underbygger verdien av forskning som ikke bare fokuserer på utøveres
motivasjon og velvære i organisert barne- og ungdomsidrett, men også setter fokus på betingelser
for at trenere selv skal oppleve god motivasjonskvalitet og velvære i rollen som trener. Slikt sett kan
studier av treneres perspektiv i organisert barne- og ungdomsidrett anses som like verdifulle som de
studiene som fokuserer på utøveres perspektiv. Det er rimelig å anta at økt bevissthet blant trenere
om hva som gir påfyll for deres eget psykologiske ve og vel, også vil være til fordel for deres egne
utøveres psykologiske utbytte av å delta i organisert barne- og ungdomsidrett. Andre resultater gir
støtte til å fortsette bruken av metodetriangulering. Denne metoden har en viktig plass i forskning
med fokus på treneratferd og psykologisk utbytte av tiltak med tanke på å påvirke treneratferd i en
positiv retning. Resultatene fra prosjektet viste at en slik triangulering gir en mer nyansert forståelse
av tiltak for en bedre trenerpraksis. Funn fra prosjektet viste at anvendelse av Bayesiansk statistikk
også bør ha en viktig plass i fremtidig forskning. En slik statistisk tilnærming er fordelaktig med tanke
på å presentere innholdet i komplekse psykologiske teorier.

Avgjørende faktorer for utvikling av toppidrettsutøvere i Norge
Stipendiat: Gro Jordalen
Hovedveileder: Professor Pierre-Nicolas Lemyre
Biveileder: Professor Natalie Durand-Bush, University of Ottawa
Startdato: 01.03.2013
Sluttdato: 21.04.2017, disputerte 18.08.17
Prosjektet hadde som formål å studere assosiasjoner mellom motivasjon og ulike evner for selvregulering (f.eks. selv-kontroll, planlegging og refleksjon) blant utøvere i utviklingen mot en
toppidrettskarriere, og hvordan disse påvirker utøvernes utvikling og prestasjoner. Få studier har sett
på direkte sammenhenger mellom disse variablene, som blir undersøkt blant unge utøvere på høyt
nivå og eliteutøvere innen vinteridrett. Prosjektet benyttet oppdaterte og avanserte metoder innen
kvantitativ og kvalitativ forskning, og analysene er derfor av høy kvalitet. Det er gjennomført en
tverrsnittstudie, en intervjustudie og en longitudinell studie, for å kunne kartlegge og følge utøveres
utvikling over tid. Den første studien, en tverrsnittsundersøkelse av unge utøvere (N = 199), ble
gjennomført i desember 2013 og januar 2014. Resultatene fra denne studien ble presentert ved
konferansene til European College of Sport Science og Association for Applied Sport Psychology i
2015, og en artikkel er publisert hos Frontiers in Psychology – Movement Science and Sport
Psychology. I den andre studien, en intervjustudie med eliteutøvere (N = 5) gjennomført i 2014, blir
artikkel sendt til et internasjonalt tidsskrift for publisering. Studie tre, en longitudinell undersøkelse
av unge utøvere på høyt nivå (N = 321), ble gjennomført vintersesongen 2015/16. Fra denne studien
har vi skrevet en artikkel som skal sendes til et internasjonalt tidsskrift for publisering, samt en fjerde
artikkel som er til vurdering i Frontiers in Psychology – Movement Science and Sport Psychology. I de
tre siste artiklene har vi ved hjelp av både kvantitative og kvalitative metoder undersøkt hvordan
sammenhengen mellom motivasjon og evner for selv-regulering endres over tid og påvirker utøveres
utvikling. I tillegg undersøker vi også i hvilken grad motivasjon eller utøveres evne for selv-regulering
utvikles først. Funn fra studiene viser at idrettsutøvere som presterer på høyt nivå utvikler en
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ekstrem indre drivkraft og evne til å kontrollere og regulere seg selv. Det er viktig at unge utøvere i
denne utviklingsprosessen får eierskap til egen involvering, og at de også blir veiledet av trenere og
andre til selv å utvikle evner for å planlegge, vurdere og justere innsatsen og restitusjonen over tid.
Det å selv kunne balansere en travel hverdag med skole, idrett og sosiale aktiviteter er viktig i
ungdomsårene, slik at totalbelastningen blir forenlig med en positiv utvikling over tid både for
utøveren og mennesket som er i utvikling. Resultat fra prosjektet ble videre presentert i et foredrag
for utøvere, foreldre og trenere på fagseminaret "Draum vert verkeleg i idrett og næringsliv" i
forbindelse med NM i terrengløp 2017. Prosjektet er et samarbeid mellom FOBU ved NIH,
Olympiatoppen og School of Human Kinetics ved University of Ottawa, Canada.

«Ungdomsløftet» og toppidrettsarrangement for ungdom
Stipendiat: Anna Maria Strittmatter
Hovedveileder: Professor Dag Vidar Hanstad
Biveileder: Professor Eyvind Skille
Startdato: 15.10.2013
Sluttdato for prosjektet: Disputerte 17.02.17
Prosjektnr. i regnskapsrapport: Fikk bidrag til konferansedeltagelse, kostandene er bokført på
prosjekt 1200
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sitt hovedargument for å
arrangere ungdoms-OL på Lillehammer 2016, var en tro på at arrangementet ville øke ungdoms
deltagelse i den organiserte idretten. NIF så det som en mulighet til å rekruttere flere unge ledere og
trenere til idretten.
Målet med denne studien var å analysere hvordan ulike aktører formet og påvirket norsk
ungdomsidrettspolitikk i forbindelse med ungdoms-OL. Vi så spesielt på hvordan det bidro til å
legitimere NIF. Studien er bygget opp rundt fire problemstillinger, som omfatter hele den politiske
prosessen, fra politikkformulering, via implementering og målgruppens oppfatning av politikken til
politikkens utfall. Studien var basert på en kvalitativ undersøkelse som omfatter 33 intervjuer med
aktører som var sentrale i de politiske prosessene i forbindelse med Lillehammer 2016. Studien ble
komplementert med dokumentanalyser og observasjoner gjennomført før, under og etter
arrangementet.
Fra prosjektstart i høst 2013 frem til slutten av 2017 ble studien og funnene presentert på flere
konferanser i sport management og idrettssosiologi (blant annet i Dublin, Budapest, Ottawa,
Lillehammer, Bern og Loughborough). I tillegg ble funn presentert og diskutert med representanter
fra norsk idrett, Kulturdepartmentet og andre forskere innenfor norsk idrett (for eksempel på
boklansering av boken til Hanstad og Lesjø (2017) "Ungdoms-OL på Lillehammer" 9. Februar 2017).
Avhandlingen ble publisert i forbindelse med disputas på NIH 17. februar 2017. I tillegg ble det
publisert tre artikler i internasjonale peer-reviewed tidsskrifter og ett bokkapitel ble publisert på
norsk. Ytterligere en artikkel ble levert til et internasjonal tidsskrift i november 2017.
Prosjektet analyserte kritisk hvordan store idrettsarrangementer for ungdom ble brukt for å skape
entusiasme blant barn og ungdom. Vi ser at det er problemer med å oppnå høye mål for bredden i
norsk ungdomsidrett ved å gjennomføre et idrettsarrangement hvor bare de beste ungdomsutøvere
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fra hele verden deltar. Prosjektet har vist at et idrettsarrangement for ungdom på internasjonalt nivå
ikke nødvendigvis er det beste å satse på når man vil oppnå deltakelse blant ungdom på breddenivå.
Vi fant ut at det unge ledere synes er viktigst for NIF å satse på er: Aktivitet på lavt nivå hvor det
sosiale burde være i fokus, i stedet for prestasjon. Tilrettelegge for å skape et nettverk blant ungdom
for de som har lyst til å drive idrett på lavt nivå.

6. Formidling og informasjonsvirksomhet

FOBUs formidlingsvirksomhet i 2017 omfatter foredrag ved nasjonale og internasjonale
forskningskonferanser, bidrag til idrettens egne utdanningsprogrammer, publisering på egne
nettsider og jevnlig kontakt med norske og internasjonale medier.
Kvalitetssikring – forskningsseminarer
Det ble gjennomført forskningsseminar i samarbeid med seksjon for coaching og psykologi på Son fra
14.–15. desember. Seminaret ble brukt til presentasjon av prosjektplaner og resultater for hvert av
stipendiatprosjektene ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og seksjon for coaching og
psykologi. Seminaret ga stipendiatene gode muligheter for verdifulle diskusjoner og tilbakemeldinger
fra seniorforskere og andre kollegaer.
Bidrag til idrettens egne utdanningsprogrammer
Ansatte ved forskningssenteret har bidratt i trenerutdanningsprogrammer i regi av håndball-, fotballog skiforbundet, i tillegg til bidrag til utvikling og gjennomføring av Olympiatoppens
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utdanningsprogram for elitetrenere og coacher. FOBU-ansatte har også bidratt i arbeidsgrupper for
NIF og Norges Skiforbunds trenerløype. Resultater fra FOBUs prosjekter er synliggjort gjennom
foredrag på nasjonale konferanser avholdt av forskjellige høgskoler, og av idrettsbevegelsen. FOBU
har også bidratt i utarbeidelsen av veiledningsmateriale for barne- og ungdomstrenere.
Veiledningsmaterialet er utarbeidet i samarbeid med Norges skiforbund, og vil videreutvikles og
tilpasses flere idrettskontekster. FOBU ansatte har bidratt til utvikling av innhold til Norges
Fotballforbunds nasjonale trenerveilederkurs.
Nettsider og mediekontakt
Vi oppdaterer regelmessig våre egne forskningsprosjekter og forskningsresultater og publiserer dem
på senterets nettsider http://www.nih.no/fobu så snart de foreligger. Trykte og digitale medier tar
hyppig kontakt med ønske om å bruke stoff fra nettsidene og publikasjonene våre. Dette bidrar til å
få synliggjort den kunnskapen som genereres og finnes ved senteret. Ansatte ved forskningssenteret
blir også regelmessig kontaktet av media i forbindelse med helse- og treningsstoff for barne- og
ungdomsidrett. Aktuelle nyheter og andre relevante publikasjoner legges ut på FOBUs facebookside.
Antall følgere på Facebook har økt fra 1116 fra årets start til 1430 ved utgangen av året. Dette har
ført til gode diskusjoner og interaksjon med forskjellige aktører i norsk idrett.
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